Dohoda
o vyhotovení lekárskych posudkov pre účely sociálnych služieb

Objednávateľ:

Obec Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice

Zastúpené:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Marek Rakoš, starosta obce
VUB Bardejov, č. ú. 1951522/0200
SK59 0200 0000 0000 0192 1522
00322521
2020624606

Dodávateľ:

KaMK, s.r.o.
MUDr. Katarína Koščová
Kružlov 144
086 04 Kružlov

Zastúpené:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:

MUDr. Katarína Koščová
0451406683/0900, SLSP pob.. Bardejov
36485934
2021735991

Uzatvárajú nasledovnú dohodu:

Čl. I.
Predmet dohody
1.Predmetom tejto dohody vyhotovenie lekárskeho posudku, spôsob a výška úhrady za
vyhotovenie lekárskeho nálezu pre účely vydania rozhodnutia o sociálnej odkázanosti na
sociálne služby obyvateľov obce Raslavice v zmysle § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej
pomoci.

Čl. II.
Vyhotovenie lekárskeho posudku
1. Podľa tejto dohody lekárske posudky vyhotovuje posudzujúci lekár na základe písomného
vyžiadania obce Raslavice.
2. Lekár za zaväzuje pri vyhotovení lekárskeho posudku postupovať v súlade s právnymi
predpismi a medicínskou praxou.
3. Lekár sa zaväzuje vyhotoviť lekársky posudok v zmysle platnej legislatívy.

Čl. III.
Cena a spôsob úhrady za vyhotovenie lekárskeho posudku
1. V zmysle tejto dohody úhrada za 1 lekársky posudok je 15 EUR.
2. Podkladom pre úhradu za vyhotovenie lekárskych posudkov pre účely sociálnych služieb
podľa čl. II tejto dohody je príjmový doklad, ev. faktúra, vystavená na celkovú sumu t.j. za
vyhotovenie všetkých lekárskych posudkov..
3. Príjmový doklad, ev. faktúra, bude odovzdaná ev.. zasielaná zástupcovi obce, ktorý
o vyhotovenie lekárskeho posudku požiadal.
4. Úhradu za požadované lekárske nálezy uhradí obec Raslavice do 15 dní do doručenia
príjmového dokladu, faktúry.

Čl. IV.
Ďalšie ustanovenia
1.Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre objednávateľa a dodávateľa.
2.Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma účastníkmi.
3.Akékoľvek zmeny tejto dohody môžu byť vykonané dodatkom k tejto dohode, a to po
obojstrannom vzájomnom súhlase jej účastníkmi a musia mať písomnú formu.
4.Účastníci tejto dohody prehlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu slobodne podpísali.

V Bardejove 18.12.2015

.......................................
Starosta obce Raslavice

..........................................
MUDr. Katarína Koščová
posudzujúci lekár

